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ِحيم ًِ السه ْحَم
ِ السه

 ِبْظِم َّللاه

ى 
َ
، َوَعل

َ
ْسَطِلْين

ُ ْ
ِبَياِء َواَل

ْ
ه
َ ْ
َسِف ْلا

ْ
ش

َ
ى أ

َ
ُم َعل

َ
َل  َوالظه

ُ
ة

َ
َل ، َوالصه

َ
ْين ِ

َ
َعاَل

ْ
َحْمُد هلل َزِبّ ال

ْ
ل
َ
ا

ا َبْعُد  مه
َ
، أ ًِ

ًْ ْىِم الِدّ ًَ ى 
َ
ِبَعُهْم ِبِاْحَظاٍن ِئل

َ
ًْ ج ْصَحاِبِه َوَم

َ
 آله َوأ

ِحيم ًِ السه ْحَم
ِ السه

ِحيم، ِبْظِم َّللاه اِن السه
َ
ْيط

ه
ًَ الش ِ ِم

 ِباَّلله
ُ
ُعىذ

َ
 فأ

ْم 
ُ
َىل

ُ
 ِلَيْبل

َ
َحَياة

ْ
 َوال

َ
ْىث

َ ْ
َق اَل

َ
ل
َ
ِري خ

ه
ِدًٌس ال

َ
ْيٍء ق

َ
ّلِ ش 

ُ
ى م

َ
ُو َوُهَى َعل

ْ
ل
ُ ْ
ِري ِبَيِدِه اَل

ه
َباَزَك ال

َ
ج

 
ْ
َعِصيُص ال

ْ
 َوُهَى ال

ا
ًُ َعَمَل ْحَظ

َ
ْم أ

ُ
ن ًُّ ىز أَ

ُ
ف
َ
 ُُ  ؼ

একতি কথো অভযো ফোআ জোতন গম, অল্লো ফুোনোহু ওো তোঅরো অভোলদয 

অভলরয তযভোণ গদলখন নো। তততন গদলখন, অভলরয ভোন। গক কত গফত অভর 

কযর, তো গদলখন নো। গদলখন, গক কত ুিয অভর কযর। গোক তো তযভোলণ 

ল্প।  

অয গকোলনো অভর অল্লো ুফোনোহু ওো তোঅরোয দৃতষ্টলত ভোনম্পন্ন  

তখনআ মখন তোলত দুতি তজতন একতিত । আখরো ও যোূরলু্লো োল্লোল্লোহু 

‘অরোআত ওো োল্লোলভয ুন্নোয ূণণোংগ নুযণ। এ দুলয গকোলনো একতিও মতদ 

ছুলি মো তোলর গআ অভর ফোযত লনক ফড় ও ভূরযফোন ভলন লরও অল্লোয 

কোলছ তোয দুআ োযও ভূরয গনআ।        

ফোিোয গম অভর ম্পলকণ একভোি অল্লোআ জোলনন, নয গকঈ জোলন নো, মো গ 

ভোখরুলকয দৃতষ্টয অড়োলর কলয থোলক, এভন অভলর আখরোলয গুণতি থোলক 

তবোগ। ওগুলরো একদভ তনখুাঁত । একভোি অল্লোয জনযআ । এভন 

অভরলক ফরো , গগোন গনক অভর। অযতফলত মোলক ফলর, 

اِء  -  الخبيئت الصالحت  - عبادة الظس
َ
ف
َ
خ
ْ
 عبادة ال

অজ বোআলদয োলথ এ তফলতি তনলআ তকছ ুকথো ভুমোকোযো কযোয আলে কলযতছ। 

গত ভজতরল গগোন গুনো তনল তকছ ু কথো ভমুোকোযো লতছর। অজ অল্লো 

তোওতপক তদলর তোয তফযীত তফলতি তনল তকছ ু কথো ভমুোকোযো কযফ 

আনোঅল্লো। 
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অল্লো ুফোনোহু ওো তোঅরো আখরো ও আতকোলনয োলথ কথোগুলরো ফরোয এফং 

অভোলদয ফোআলক গ গভোতোলফক অভর কযোয তোওতপক দোন করুন, অভীন। 

গত দুআ অড়োআ ফছয অলগ এ তফলতি তনল ংতক্ষপ্ত তকছু কথো বোআলদয গখদভলত 

গ কলযতছরোভ। গকোলনো গকোলনো বোআলয ভলনও থোকলত োলয। ওআ কথোগুলরোআ 

একিয তফস্তোতযত বোলফ ভুমোকোযো কযোয আেো কলযতছ গমন কথোগুলরো অফোয 

অভোলদয স্মযলণ এল মো।      

 ান নক আভর আল্লায প্রবত বযূর্ণ ঈভান থাকায দবরর 

তপ্র বোআ অভোয, অভযো অভোলদয যকোরীন জীফলনয জনয মত গনক অভর 

তনলজয অভরনোভো ঞ্চ কলয যোখলত োতয তোয ভলধয নযতভ র ‘গগোন গনক 

অভর’। এভন তকছু গনক অভর মো ম্পলকণ অতভ ও অভোয প্রততোরক ছোড়ো অয 

গকঈ জোনলফ নো। লত োলয অভরগুলরো খুফআ গছোি। তকন্তু ওগুলরো ম্পলকণ 

গমলতয অল্লো ছোড়ো গকঈ জোনলফ নো তোআ গআ অভরগুলরো ফযআ অল্লোয 

কোলছ ‘ভকফুর’ লফ আনোঅল্লো।    

লত োলয তো গল যোলতয কলক যোকোত নোভোম। তকংফো যোলতয একদভ গল 

প্রলযয আলস্তগপোয তকংফো গকোলনো এততভ ফো গকোলনো তফধফো তকংফো গকোলনো 

বোফীলক গদওো োভোনয তকছু োদোকো তকংফো নযোবোলফ ফতি গকোলনো ভুতরভ 

বোআলক কযো একিয োতো।   

এ ধযলণয গগোন গনক অভর অল্লোয প্রতত তযূণণ ইভোন থোকোয দতরর। কোযণ, 

ভুনোতপক কখলনো গগোন গনক অভর কযলত োলয নো। তোআ গতো এক োতদল 

এললছ, যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু ‘অরোআত ওো োল্লোভ ফলরলছন,     

وصلى في الظس فأحظً، قاى هللا  ،ئن العبد ئذا صلى في العَلهيت فأحظً 

 
ا
 زواه ابً ماحه -عصوحل: هرا عبدي حقا

“গকোলনো ফোিো মখন প্রকোলয নোভোম ড়লরও ুিয বোলফ লড়, গগোলন ড়লরও 

ুিয বোলফ লড় তখন অল্লো ফলরন, এ-আ র অভোয ততযকোয ফোিো”। 

(ুনোলন আফলন ভোজো : ৪২০০) 



7 

গ গম গগোলনও িুয বোলফ নোভোম লড় এতিআ র তোয প্রংনী গুণ। মো তোয 

ইভোলনয নযতভ একতি অরোভত। 

আবভ বক ভুনাবপক? 

একফোয একলরোক মযত হুমোআপো তফন আোভোন যোতম.লক তজলে কযর, 

 هل أها مً اَلىافقين؟

অতভ তক ভুনোতপক? 

তততন তজলে কযলরন,  

 أجصلي ئذا خلىث، وحظخؼفسإذا أذهبذ؟

তযতভ তক একোকী থোকোকোলর নোভোম লড়ো? গকোলনো গুনো ল গগলর তক 

আতস্তগপোয কলযো? 

গ ফরর,  وعم যোাঁ 

ঈত্তয শুলন হুমোআপো যোতম. ফরলরন, 

 مىافقااذهب فما حعلو هللا 

মোও, অল্লো গতোভোলক ভুনোতপক ফোনোনতন। 

 ান নক আভৄরয বযভার্ ফাান  

মযত মুফোলয তফন অওোভ যোতম. গথলক ফতণণত, তততন ফলরন, 

َعْل 
ْ
َيف

ْ
ل
َ
ًْ َعَمٍل َصاِلٍح ف  ِم

ٌ
ت
َ
ِبْيئ

َ
ُه خ

َ
 ل
َ
ىن

ُ
ن ًَ  

ْ
ن
َ
ْم ا

ُ
ن
ْ
 ِمى

َ
اع

َ
ط

َ
ًِ اْطخ  َم

“গতোভোলদয গকঈ গগোন তকছ ুগনক অভর ঞ্চ কলয যোখলত োযলর গ গমন তো 

কলয”। (ীহুর জোলভ : ৬০১৮) 

ী ফুখোযীলত ফতণণত গুো অিলক ড়ো ততন ফযতিয ঘিনোতি অভোলদয ফোযআ 

জোনো অলছ। গুো অিলক ড়োয য তোযো ততলনো জন তনজ তনজ গনক অভলরয 
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ওতরো তদলআ অল্লোয কোলছ গদোো কলযতছলর। অল্লো তোঅরো তোলদয গদোো 

কফুরও কলযতছলরন। তোযো প্রলতযলকআ তোলদয গদোো ফলরতছর,   

ا َما هحً ِفيِه 
ّ
ّسِْج َعى

َ
ف
َ
اَء َوْحِهَو ف

َ
 ذِلَو اِبِخؼ

ُ
ذ

ْ
َعل

َ
 ف

ُ
ذ

ْ
ى
ُ
 ل

ْ
ُهمه ئن

ه
لل
َ
 ا

“গ অল্লো, অতভ মতদ ওআ অভরতি একভোি অনোলক ন্তুষ্ট কযোয ঈলিলয 

কলয থোতক তোলর এয ওতরো অভোলদযলক এ তফদ গথলক ঈদ্ধোয করুন”। 

(ী ফুখোযী : ২২৭২) 

তপ্র বোআ অভোয, এফোয একিয গবলফ গদখুন গতো, অভোয অনোয এভন গকোলনো 

গনক অভর অলছ তক নো, মো অভযো একভোি অল্লোয ন্তুতষ্ট রোলবয ঈলিয 

কলযতছ? গম অভলরয ঈলিয একভোি অল্লোয ন্তুতষ্ট ছোড়ো অয তকছুআ তছর নো। 

গকোলনো তফলদ ড়লর অভযো তক ফরলত োযফ, গ অল্লো, অভোলক ভকু গনক 

অভলরয ওতরো এ তফদ গথলক ঈদ্ধোয করুন, গম অভরতি অতভ একভোি 

অনোয ন্তুতষ্ট রোলবয ঈলিলয কলযতছরোভ।    

মতদ থোলক তোলর গতো অরোভদুতরল্লো ছুম্মো অরোভদুতরল্লো। এয তযভোণ 

অযও ফোড়োলনোয গচষ্টো কতয। অয মতদ নো থোলক তোলর এ ভহুুতণ গথলকআ অভযো 

তনলজয অভরনোভো এভন তকছ ু গনক অভর ঞ্চ কলয যোখোয গচষ্টো কতয 

আনোঅল্লো।  

তপ্র বোআ অভোয, অতন একিয লচতন লর অনোয নপর অভরগুলরোয ভলধয 

গফতয বোগ অভরআ গগোন গনক অভলর তযণত কযলত োলযন। ভলন যোখলফন, 

অতন অনোয গনক অভরগুলরোলক মত গফত গগোন যোখলফন অল্লোয কোলছ 

তোয ভূরযও তত গফত লফ এফং তোলনয ঝযাঁতক গথলকও তো তত গফত ভুি 

থোকলফ। 

গকোলনো এক োরোলপয ঈতি, ভোনুল তোয গুনোলক গম বোলফ গগোন যোলখ গনক 

অভরগুলরোলকও ওবোলফ গগোন যোখো চোআ। ফযং তো অযও গফত গগোন যোখো 

ঈতচত।  



9 

 ান নক আভৄরয িভৎকায একবি উদাযর্ 

গৌতদ কোযোগোলয ফতি োআখ অব্দুর অমীম তোতযপী পোক্কোল্লোহু অযোহুলক গতো 

অভযো কভ গফত ফোআ তচতন। গগোন গনক অভর ম্পলকণ তোাঁয খুফআ ভূরযফোন 

একতি ফোণী অলছ। তততন ফলরন, 

فهلما شاد خفاء الطاعاث ملما شاد ثباجو، مالىجد اَلىصىب ًثبذ ظاهسه بقدز 

جد العظيم، ويعجصعً قلع الصؼير والظس خفاء أطفله في ْلازض، فيقخلع الى 

 فيما خفي

গনক অভলরয গক্ষলি গগোনীতো মত গফত লফ (এয ওতরো দ্বীলনয ওয) 

দৃঢ়তোও তত গফত লফ। এয ঈদোযণ র, গমভন গলযক, গলযলকয তনম্নবোগ 

ভোতি  (ফো নয তকছুয) গবীলয মত গফত ঢযকোলনো  তোয ঈতযবোগ তত গফত 

ভজফুত । তোআ গতো কখলনো ফড় গলযকও ঈলড় গপরো মো অফোয গছোি 

গলযকও ঈড়োলনো মো নো। যযিো এখোলনআ। (প্রথভতি অকোলয ফড় লরও তোয 

গগোন ংলয তযভোণ কভ। অয তদ্বতীতি অকোলয গছোি লরও তোয গগোন 

ংলয তযভোণ গফত) 

বতবন যাৄতয ফরা ঘৄযয দযজায় োফাৄযয ফস্তা যৄে মৄতন  

মযত অরী যোতম.-এয নোতী মযত জনুর অলফদীন তফন হুোআন য. মখন 

ভোযো মোন তখন (লগোর গদোয ভ) গরোলকযো তোয তলঠ গফোঝো ফলনয দোগ 

গদখলত ো। থচ জীফিো গকঈ তোাঁলক কখলনো গকোলনো তকছু ফন কযলত 

গদলখতন। তকছুতদন য গদখো গগর তোয এরোকোয গফ কলকতি তযফোলযয 

গরোকজন ফরোফতর কযলত শুরু কলয গম, তোাঁয ভৃতযযয ূলফণ গক গমন প্রোআ যোলতয 

গফরো অভোলদয ঘলযয োভলন খোফোয বততণ ফস্তো গযলখ তদল গমত। এখন তো ফন্ধ 

ল গগলছ। তখন ফোআ ফুঝলত োযর গম, এিো মযত মোআনুর অলফদীন য-এযআ 

কোজ। তততনআ যোলতয গফরো খোফোয বততণ ফস্তো ফন কলয তোলদয ঘলযয োভলন গযলখ 

অলতন। 
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তাাঁয যামা যাোয কথা ফাবয রাকজনও জানত না  

মযত দোঈদ তফন অফূ তি য. এভন বোলফ নপর গযোজো যোখলতন গম গকঈআ 

ফুঝলত োযত নো গম, তততন গযোজো যোলখন। ফোতড় গথলক খোফোয তনল ফোজোলয চলর 

গমলতন। ফোজোলয তগল খোফোয নযলদযলক তদল তদলতন। ন্ধযোলফরো ফোতড় এল 

খোফোয গখলতন। ফোজোলযয গরোকজন বোফলতো, ফোতড় গথলক গখল এললছন। অয 

ফোতড়য গরোকজন বোফলতো ফোজোলয তগল গখললছন। 

রক্ষ করুন, কীবোলফ তনলজয অভর গগোন কযলতন। ফোতড়য গরোকজনলকও ফুঝলত 

তদলতন নো। এযআ নোভ র আখরো ও তরল্লোতযোত।  

ম ফযবি ভৃতুযয মন্ত্রর্া ও কয়াভৄতয বদৄনয বয়াফতা থৄক ভুবি 

ৄত িায় 

আভোভ ভোলরক য. ফরলতন,  

ّسِ  ُه في الّظِ
ُ
ًْ َعَمل

ُ
ْهَىاِى ًىِم القياَمت فلَين

َ
َمَساِث اَلىِث َوأ

َ
ًْ ػ ُجَى ِم

ْ
ى ًَ  

ْ
َحبه أن

َ
َمً أ

َر ِمىه في الَعَلِهَيِت 
َ
ث
ْ
 أل

“গম ফযতি ভৃতযযয মন্ত্রণো ও গকোভলতয তদলনয বোফতো গথলক ভতুি গলত চো 

তোয গগোন গনক অভলরয তযভোণ গমন প্রকোয গনক অভলরয গচল গফত ”। 

রক্ষ করুন, তততন ফরলছন, 'গগোন গনক অভলরয তযভোণ গমন প্রকোয গনক 

অভলরয গচল গফত ’। ভোন ভোন নো ফযং গমন গফত । 

তমতন কথোতি ফরলছন তততন তনলজ গকভন তছলরন? 

ইভাভ ভাৄরক য. ম্ৄকণ  আব্দলু্লা বফন ভুফাযক য.-এয ভন্তফয 

আভোভ ভোলরক য. ম্পলকণ মযত অব্দুল্লো তফন ভফুোযক য. ফলরন,   

 له 
َ
 جنىن

ْ
َل ماِلٍو، ليع له لثيُر صَلٍة وال صياٍم ئال أن

ْ
َع ِمث

َ
ف
َ
ا ِاْزج

 أحدا
ُ
ًذ

َ
ما َزأ

 َطسيسة



11 

“তোাঁয ভলতো এত ঈাঁচয ভমণোদো ম্পন্ন কোঈলক অতভ গদতখতন। তততন গম খুফ গফত 

নোভোম ড়লতন, গযোমো যোখলতন এভন তকন্তু ন তলফ তোাঁয প্রচযয গগোন গনক 

অভর তছর”। 

আব্দলু্লা বফন ভুফাযক য. ম্ৄকণ  ইভাভ আভদ বফন াম্বর য.-

এয ভন্তফয 

অভোলদয োরোপলদয প্রো ফোআ এভন তছলরন গম, তোাঁযো নযলদয কথো ফো ফস্থো 

শুধু ভুলখ ঈচ্চোযণ কযলতন নো। ফযং তো তনলজয ভলধযও ফোস্তফোন কযলতন। তোআ 

গতো অভযো গদতখ, অব্দুল্লো তফন ভুফোযক য. ম্পলকণ আভোভ অভদ তফন োম্বর 

য. ফলরন, 

 له
ْ
ذ

َ
ِبيئٍت ماه

َ
ًَ اَلبازِك ئال ِبخ َع هللُا اب

َ
 ما َزف

গগোন গনক অভলরয কোযলণআ অল্লো তোঅরো অব্দুল্লো তফন ভুফোযকলক এত 

ঈচ্চ ভমণোদো দোন কলযলছন।  

অল্লো তোঅরো অভোলদযলকও গআ তোওতপক দোন কলযন অভীন। 

ইভাভ ইফনরু জাওবম য-এয উবি  

আভোভ আফনুর জোওতম য. ফলরন,   

لقد زأًذ مً ًنثر الصَلة والصىم والصمذ ويخخشع في هفظه ولباطه والقلىب 

جيبىعىه، وقدزه في الىاض ليع براك، وزأًذ مً ًلبع فاخس الثياب وليع له 

ب جتهافذ على محبخه؛ فخدبسث الظبب فىحدجه لبير هفل وال جخشع، والقلى 

 الظسيسة

অতভ এভন (ফহু) গরোক গদলখতছ মোযো নপর নোভোজ, নপর গযোজো লনক কলযন। 

দীঘণ ভ চযচো থোলকন। (নযোনয অভরও লনক কলযন। গদলখ ভলন ) তোযো 

দদতকবোলফ এফং গোোক অোলক খুফ োদোভোিো ফো খুফ তফনী। তকন্তু ভোনুললয 

ন্তলয (তোলদয প্রতত) গকোলনো অকলণণ গনআ। ভোনুললয ভোলঝ তোলদয গতভন গকোলনো 
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কদয গনআ। এয তফযীত এভন তকছু গরোকও গদলখতছ মোযো দোভী গোোক লযন। 

খুফ গফত গম নপর লড়ন, োদোভোিো থোলকন এভনও নো (ফো খুফ গম তফনী এভনও 

নো) তকন্তু তোলদয প্রতত ভোনুললয বোলরোফোো ীভোীন। এয কোযণ খুাঁজলত তগল মো 

গলতছ তো র, তোলদয গগোন অভর। 

ভুাম্মাদ বফন ওয়াৄ’ য-এয উবি  

তফখযোত তোলফী ভুোম্মোদ তফন ওোল’ য. ফরলতন, 

مً أصلح طسيسجه أصلح هللا عَلهيخه، ومً أصلح آخسجه أصلح هللا له دهياه، ومً 

 أصلح ما بيىه وبين هللا أصلح هللا ما بيىه وبين الىاض

গম ফযতি তনলজয তবতলযয ফস্থো ফো গগোন ফস্থো ংলোধন কলয গন অল্লো 

তোয ফোতযক ফস্থো ংলোধন কলয গদন।  গম ফযতি তোয অলখযোত ংলোধন কলয 

গন অল্লো তোয দুতনো ংলোধন কলয গদন। এফং গম ফযতি তোয ভোলঝ এফং 

অল্লোয ভোলঝ থোকো ম্পকণ ংলোধন কলয গন অল্লো তোয ভোলঝ এফং 

ভোখরুলকয ভোলঝ থোকো ম্পকণ ংলোধন কলয গদন।    

 ান আভৄরয ভূরয প্রকায আভৄরয িৄয় অৄনক ফব 

একতি োধোযণ ঈূর অভযো ফোআ লতো জোতন গম, গম কর অভর গগোন ও 

প্রকোয দুবোলফআ কযো মো। গখোলন গগোলন কযো অভরতিয ভূরয অল্লোয কোলছ 

প্রকোলয কযো অভলরয গচল লনক লনক গফত । গদখুন, দোন দকো 

গগোলন-প্রকোলয দবুোলফআ কযো মো। তলফ গগোলন কযলর দোলনয ভরূয গফলড় মো। 

ُس  ِ
ّ
ف
َ
ْم َوُين

ُ
ن
ُّ
ْيٌر ل

َ
ُهَى خ

َ
َساء ف

َ
ق
ُ
ف
ْ
ىَها ال

ُ
ج
ْ
إ
ُ
ىَها َوج

ُ
ف
ْ
خ
ُ
ا ِهَي َوِإن ج ِىِعمه

َ
اِث ف

َ
ق
َ
د  الصه

ْ
ْبُدوا

ُ
ِئن ج

ُ ِبَما 
ّ

ْم َوَّللا
ُ
اِجن

َ
ئ ً َطّيِ م ّمِ

ُ
ِبيٌر َعىن

َ
 خ

َ
ىن

ُ
ْعَمل

َ
 ح

“মতদ গতোভযো প্রকোলয দোন-দকো কয, তলফ তো ঈত্তভ। অয মতদ গগোলন কয 

এফং বোফগ্রস্তলদয তদল দোও, তলফ তো গতোভোলদয জলনয অযও গফত ঈত্তভ। 

অল্লো তো'অরো গতোভোলদয গুনো দূয কলয তদলফন। অল্লো গতোভোলদয কোজ 

কলভণয ফযোোলয ফগত অলছন”। (ূযো ফোকোযো ০২:২৭১) 



13 

তদলনয নপলরয তযরনো যোলতয নপলরয ভূরয গফত। কোযণ, যোলতয নপর গগোলন 

ড়ো । এ জনযআ মযত অব্দুল্লো তফন অভয যোতম. ফরলতন, 

 ألن أصلي زلعت بالليل أحب ئلي مً أن أصلي عشسا بالنهاز

অভোয কোলছ তদলনয দ যোকোত নপলরয গচল যোলতয এক যোকোত নপর গফত 

তপ্র।  

ী ফখুোযী ও ভুতরলভ ফতণণত প্রতদ্ধ একতি োতদ, গকোভলতয তদন অল্লো 

তোঅরো োত গেতণয গরোকলক তোাঁয (অযলয) ছোো দোন কযলফন গমতদন তোাঁয 

ছোো ফযতীত অয গকোলনো ছোো থোকলফ নো। 

োতদল গলোংল এললছ, 

  
ُ
ُه َما ج

ُ
َم ِشَمال

َ
ْعل

َ
 ح
َ
ى ال اَها َحته

َ
ف
ْ
أخ

َ
ٍت، ف

َ
ق
َ
 ِبَصد

َ
ق َصده

َ
َس َوَزُحٌل ج

َ
ل
َ
ُه، َوَزُحٌل ذ

ُ
ِميى ًَ ِفُق 

ْ
ى

اهُ 
َ
 َعْيى

ْ
ذ

َ
اط

َ
ف
َ
 ف
ا
اِليا

َ
  هللا خ

“ওআ ফযতি গম এত গগোলন দোন কলয গম, তোয ফোভ োত মণন্ত জোনলত োলয নো 

তোয ডোন োত কী দোন কযর। (থণোৎ তোয একদভ কোলছয গরোকও তোয দোন 

ম্পলকণ জোনলত োলয নো) এফং ওআ ফযতি গম তনজণলন অল্লোলক স্মযণ কলয; 

পলর তোয ঈব গচোখ গথলক শ্রু গতড়ল লড়”। (ী ফুখোযী : ৬৬০; ী 

ভুতরভ : ১০৩১) 

এআ দুআ ফযতিয অভর দুতিয ভূরয অল্লোয কোলছ এত গফত ওোয কোযণ, তোযো 

অভরগুলরো গগোলন কলযলছ।  

দকো গতো বোআ কত জনআ কলয, গচোলখয শ্রু গতো কত জনআ ঝড়ো। তকন্তু এ 

দুজলনয তফললত্ব র, তোযো দকো কলযলছ গগোলন, গকঈআ গিয োআতন। গকাঁলদলছ 

এভন বোলফ গম অল্লো ছোড়ো গকঈআ গদলখতন। তোলদয অভরগুলরো অল্লোয কোলছ 

ভূরযফোন ওোয এিোআ র ভূর কোযণ। তোলদয অভলর একিযও খুাঁত গনআ। এক তফি ু

খুাঁতও গনআ।  
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 ান নক আভৄরয এক অূফণ দৃষ্টান্ত  

এফোয একতি ঘিনো ফতর। ঘিনোতিয তফফযণ কলক বোলফ এললছ। তলফ ভূর তফলতি 

একআ। অতভ তনলজ গমবোলফ শুলনতছ ওবোলফআ ফরতছ।  

ঘিনোতি আরোলভয প্রথভ তোব্দীয। ভুরভোনযো তখন আরোলভয তফজ তোকো 

তনল ৃতথফীয নোনো প্রোলন্ত ছুলি মোতের অয এলকয য এক ত্রুলদয তফতবন্ন 

লয আরোলভয ঝোন্ডো ফুরি কযতছর। ভুরভোনলদয এভনআ একতি দর তখন 

গযোভোনলদয লে মুদ্ধযত তছর। গনোতত তছলরন ভুোম্মোদ তফন ভোরোভো য.। 

ভুরভোনযো গযোভোনলদয একতি দগুণ ফলযোধ কলয গযলখতছর। দগুণতি তছর খুফআ 

ভজফুত ও দলুফণোধয। ফলযোলধয ভ দীঘণ তের। চূড়োন্ত গকোলনো মুদ্ধও তছর নো। 

প্রতততদন কোরলফরো ভুরভোনযো মুলদ্ধয প্রস্তুতত তনল লযয ভূর পিলকয োভলন 

লক্ষো কযত। তকন্তু তবতলযয কোলপযলদয ো লতো নো ফোআলয গফয ল 

ভুরভোনলদয গভোকোলফরো কযোয।  

এক যোলতয ঘিনো। এক ভুজোতলদয ভোথো এর দ্ভুত ফুতদ্ধ। তততন োলত গকোদোর 

তনল একো গফয লরন। লযয ভূর পিলকয কোছোকোতছ একতি জোগো তনফণোচন 

কলয গদোলরয তনলচ ুড়ে খুাঁড়লত শুরু কলযন। অল্লোয আেো এক যোলতআ তততন 

ুযে কলয গপরলত ক্ষভ ন এফং গআ ুযে তদল তবতলয ঢযলক লযয তকছ ু

ফস্থোও ফুলঝ অলত ক্ষভ ন। গবোয ওোয অলগ অলগআ তততন তনজ তোফুলত 

তপলয অলন। ঘিনোতি ম্পলকণ গকঈ গিয োতন।  

যতদন গবোযলফরো ভুতরভ দতনকযো নযোনয তদলনয ভলতো লযয ভূর পিলকয 

োভলন োতযফদ্ধ বোলফ দোাঁড়ো। তখন ুযেখননকোযী গআ ভুজোতদ ফোয লগোচলয 

গছোট্ট গআ ুযে তদল তবতলয ঢযলক লড়ন এফং গচোলখয রলক পিক খুলর গদন। 

ভুূলতণআ ভুরভোনগণ তবতয ঢযলক লড়ন। তোযো শুধু এিযকয গদখলত গর গম, 

তোলদযআ এক বোআ গকোলনো বোলফ তবতলয ঢযলক দযজো খুলর তদললছ এফং লে লে 

ফোতনীয তবতলয োতযল গগলছ। ল্প তকছুক্ষলণয ভলধযআ লুযো য ভুরভোনযো 

তফজ কযলত ক্ষভ ন। 

মুদ্ধ গল। ভুতরভ গনোতত ফোয োভলন গঘোলণো তদলরন, ুযে খননকোযী বোআ! 

অতন োভলন অুন। গফ কলকফোয গঘোলণো তদলরন। গকঈ এলরো নো। যতদন 
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অফোয গঘোলণো তদলরন। এতদনও গকঈ এলরো নো। তৃতী তদন অফোয গঘোলণো 

তদলরন। এ তদনও গকঈ এলরো নো। তখন তততন ফরলরন, ুযে খননকোযী বোআলক 

রক্ষয কলয ফরতছ, অতভ অনোলক অল্লোয কভ তদতে, তদলন তকংফো যোলত গম 

গকোলনো ভ অতন অভোয তোফুলত একিয অুন। 

ওতদন ন্ধযোলফরো। গনোতত তনজ তোফুলত ফো। ঠোৎ কোড় তদল ভুখ ঢোকো এক 

ফযতি োরোভ তদর। তততন তোয োরোলভয ঈত্তয তনলরন এফং তোলক তবতলয অলত 

ফরলরন। তবতলয অোয লে লেআ তোলক রক্ষ কলয ফরলরন, অতনআ তক ুযে 

খননকোযী? গরোকতি ফরর, ুযে খননকোযী অনোয োলথ গদখো কযলফ তলফ তোয 

ততনতি তণ অলছ। ফরলরন, কী তণ? গরোকতি ফরর, প্রথভ তণ র, গ অনোয 

লে গদখো কযলফ তলফ অতন তোয নোভ তজলে কযলত োযলফন নো? তদ্বতী তণ 

র, তোয গচোযো কোড় তদল ঢোকো থোকলফ অতন তোয গচোযোয কোড় যোলত 

ফরলফন নো। ততৃী তণ, অতন তোলক গকোলনো ুযস্কোয তদলত চোআলফন নো। 

গনোতত ফরলরন, তঠক অলছ। 

তখন গরোকতি ফরর, অতভআ গআ গরোক। রক দৃতষ্টলত তততন কতক্ষণ গরোকতিয 

গচোখ দুতিয তদলক তোতকল থোকলরন। গরোকতি অয গকোন কথো ফরর নো। োরোভ 

তদল তোফু গথলক গফতযল গগর। এযয গথলক গআ গনোতত প্রোআ তোাঁয গদোো 

ফরলতন, 

 اللهم احشسوي مع صاحب الىقب

গ অল্লো! োলযয ভদোলন অভোলক ুযে খননকোযী বোআতিয োলথ একতিত 

করুন। 

ঘিনা থৄক প্রাপ্ত বক্ষা 

তপ্র বোআ অভোয, ঘিনোতি গথলক অভযো এ তক্ষো োআ গম, তজোলদয কোলজ গকভন 

আখরো ও তরল্লোতযোত থোকো চোআ। কত ফড় একিো কোজ কযলরন থচ তততন 

তনলজলক প্রকোআ কযলরন নো। গনোতত গম োলযয ভদোলন তোয োলথ তভতরত 

ওোয গদোো কযলতন এয দ্বোযো অিোজ কযো মো, তততন ওআ বোআলয এআ 

অভরতিলক কত ফড় একতি অভর ভলন কযতছলরন। তততন তনলজয কত কত অভর 
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থোকো লেও ওআ ভুজোতলদয এআ অভলরয কোযলণ তোয োলথ োলযয ভদোলন 

একতিত ওোয গদোো কযলছন। 

এ গথলক অযও গম তক্ষো অভযো োআ তো র, অভোলদয লনক গুভনোভ-

তযতচত বোআ এভন এভন অভর কলয গপরলত োলযন গম অভলরয োভলন 

অভোলদয ফোযত ফড় ফড় অভরগুলরোয গকোলনোআ ভরূয গনআ। তোআ অভযো অভোলদয 

প্রতততি বোআলয কদয কতয। গকোলনো বোআলকআ কখলনো গছোি নো বোতফ। 

এআ গম অভোলদয গকঈ ভোঈর অয গকঈ ভোভুয, এগুলরো গতো র দুতনোতফ একিো 

তযচ ভোি। অল্লোয কোলছ কোয দোভ গম কত গফত, তো গতো একভোি তততনআ 

জোলনন। মো অলখযোলতআ ফুঝো মোলফ।   

আবনও বকছু কযুন  

ওলযয এ ঘিনোয অলরোলক অভোয প্রোণ তপ্র বোআলদয গখদভলত অভোয অলফদন 

থোকলফ, তপ্র বোআ অভোয, অতনও তনতভত তকছু 'গগোন গনক অভর' করুন, 

মো ম্পলকণ একভোি অল্লো ছোড়ো নয গকঈ জোনলফ নো। গোক তো একদভআ 

োভোনয গকোলনো অভর। লত োলয ওআ গনক অভলরয ওতরো অতন তনলজও 

নোজোত োলফন এফং অনোয লে অযও লনলক নোজোত োলফ আনোঅল্লো। এ 

জোতী গনক অভলরয ওতরো দুতনোলতও ফোিো তফদ অদ গথলক ভুতি ো। 

গুো অিলক ড়ো ততন ফযতিয ঘিনো গথলক মো সু্পষ্ট বোলফআ ফুঝো মো। 

 ান ইফাদত দ্বীৄনয ৄথ অবফির থাকায অনযতভ উায় 

গগোন গনক অভলরয তফযীত লরো গগোন গুনো। মো ফোিো ভোনুললয দৃতষ্টয 

অড়োলর কলয থোলক। মো ম্পলকণ একভোি অল্লোআ জোলনন। নয গকঈ জোলন নো। 

গগোন গুনোলয কোযলণ গমভন গকোলনো ফযতি দ্বীলনয থ গথলক তছিলক ড়লত 

োলয, গতভতনবোলফ গকোলনো ফযতি তোয গগোন গনক অভলরয ওতরো ত ফোধো 

লেও দ্বীলনয লথ তফচর থোকলত োলয।  

আভোভ আফনুর কোআতভ য. ফলরন, 
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اَطاِث، َوأنه ِعباداِث 
َ
ِخه

ْ
ه ِ
ْ

ْصُل ْلا
َ
َىاِث هي أ

َ
ل
َ
خ
ْ
ىَب ال

ُ
ه
ُ
نه ذ

َ
ىن باهلِل ا

ُ
أْحَمَع الَعاِزف

َباث
ه
ُم أْطباِب الث

َ
اِء هي أْعظ

َ
ف
َ
خ
ْ
 ال

কর অঈতরোল গকযোভ একভত গম, ফোিোয গগোন গুনো দ্বীলনয থ গথলক 

ততছল ড়োয ভূর কোযণ এফং গগোন আফোদত দ্বীলনয লথ তফচর থোকোয 

নযতভ ঈো। 

গকোলনো এক োরোপ ফলরলছন,   

 مً ألثرعبادة الظسأصلح هللا له قلبه شاء العبد أم أبى

গম ফযতি গফত তযভোলণ গগোন আফোদত কলয (এয ওতরো) অল্লো তোয তদলরয 

আরো কলয গদন, গ চোক, ফো নো চোক।   

 فخلىجه بسبه هادزة مً اشخهى طعفا )أي في ئًماهه(

গম ফযতি তনলজয (ইভোলনয) দূফণরতোয তবলমোগ কলয (ফুঝলত লফ,) অল্লোয 

োলথ তোয তনজণন আফোদলতয তযভোণ কভ। 

নয একজন ফলরলছন,    

ما ابخلي اَلإمً ببليت شسمً اَلعصيت الخفيت، وال أوحي دواءا خيرا مً طاعت 

 الخفاء

গকোলনো ভুতভন গগোন গুনোল তরপ্ত ওোয গচল ফড় গকোলনো ভতফলত ড়লত 

োলয নো। অয এয জনয গগোন গনক অভলরয গচল ঈত্তভ গকোলনো ঔলধ গনআ।  

এজনযআ মুফোলয তফন অওোভ যোতদোল্লোহু অনহু ফরলতন, গতোভযো গফত গফত 

গগোন গনক অভর কলযো। কোযণ ফোযআ তকছু নো তকছু গগোন গুনো থোলক।   

অল্লো নো করুন মতদ কখলনো তোলনয গধোকো লড় অভোলদয গথলক গকোলনো 

গগোন গুনো ল মো তোলর লে লে গকোলনো নো গকোলনো গগোন গনক অভর 

কলয গপরফ আনোঅল্লো। এয পলর অো কযো মো, গগোন গুনোলয কযপ্রবোফ 

গথলক অল্লো অভোলদযলক গপোজত কযলফন আনোঅল্লো।   
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োতদল এললছ, 

ًِ حبٍل امهنع هللا يضر عً زطىِى هللا عً أبي  ًِ معاِذ ب  وأبي عبِد السحم
َ
ًِ ُحىاَدة ُدب ب

ْ
ذز ُحى

اَض 
ه
اِلِق الى

َ
ْمُحَها، َوخ

َ
 ج

َ
ت
َ
 الَحَظى

َ
ت
َ
ئ ّيِ

بِع الظه
ْ
أج  َو

َ
ذ

ْ
ى
ُ
َما ل

ُ
ِق هللا َحْيث

ه
اَى : اج

َ
ملسو هيلع هللا ىلص ق

ٍق 
ُ
ل
ُ
ًٍ . زواه الترمري، َوقاَى : حدًث حظً ِبخ   .َحَظ

“মযত অফ ূ ময যোতম. ও ভুঅম তফন জোফোর যোতম. গথলক ফতণণত, যূরুল্লো 

োল্লোল্লোহু অরোআত ওোোল্লোভ ফলরলছন, তযতভ গমখোলনআ থোলকো অল্লোলক ব 

কলযো এফং গুনো ল গগলর লে লে গকোলনো ওোলফয কোজ কলয গপলরো 

তোলর তো ওআ গুনোলক ভুলছ তদলফ। অয ভোনুললয লে দ্বযফোয কলযো”। (জোলভ 

ততযতভমী : ১৯৮৭) 

োদী গথলক গম তক্ষো অভযো োআ তো র, অল্লো নো করুন মতদ কখলনো গকোলনো 

গুনো ল মো তোলর লে লে গকোলনো ওোলফয কোজ কলয গপরো চোআ। 

অয একতি তফল অভযো ফোআ জোতন গম, ভরো গফত লর তো গধোোয জনয 

োতনও গফত রোলগ তোআ গুনো ফড় ধযলনয লর তোয তফযীলত গনক অভরও ফড় 

ধযলনয লত লফ। অল্লো তোঅরো অভোলদয ফোআলক গছোি ফড় ফ ধযলনয 

গুনো গথলক গপোজত কলযন, অভীন। 

 ান নক আভৄরয বকছু নভুনা  

এফোয গগোন গনক অভলরয তকছু নভুনো ফতর। ঈলিয, এয ভলধয গমগুলরো 

অভোলদয চোরু অলছ তো গমন অভযো ফযোত যোখলত োতয। অয গমগুলরো চোরু 

গনআ তো গমন চোরু কযলত োতয। োোোত গগোন গনক অভলরয ধযণগুলরো ফুলঝ 

এ ধযলনয মত অভর অভোলদয লক্ষ কযো ম্ভফ ফআ গমন অভযো কযলত োতয 

আনোঅল্লো। 

 াৄন াদাকা কযা  

গগোলন োদোকো কযো। এভনবোলফ োদোকো কযো গমন অল্লো ছোড়ো গকঈ নো জোলন। 

তফলল কলয তনলজয দ্বীনদোয অত্মীস্বজন ও ফন্ধযফোন্ধফলদয ভলধয মোযো ফোযত 
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ের তকন্তু ফোস্তলফ বোফী, তোলদযলক োতদো গদোয কথো ফলর অতথণক বোলফ 

োতো কযো। 

প্রতদ্ধ একতি োতদ, যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআত ওোোল্লোভ ফলরলছন, 

 صدقت الظس جطفئ ػظب السب

“গগোন োদোকো অল্লোয গরোলধয অগুন তনতবল গদ”। জোলভ োগীয : ৪৯৭৮ 

(োতদতিয নদ ী) 

ী ফখুোযী ও ভুতরলভয োতদ গথলক ফুঝো মো, গগোন োদোকোকোযীলক 

গকোভলতয তদন অল্লো তোঅরো তোাঁয (অযলয) ছোো দোন কযলফন গমতদন তোাঁয 

ছোো ছোড়ো অয গকোলনো ছোো থোকলফ নো। এজনয এ অভরতিয অভযো খুফ 

আততভোভ কযোয গচষ্টো কযফ আনোঅল্লো।  

োধোযণ ভুরভোনলদয ভলধয মোযো ের তকন্তু তনলজয োভোতজক ভমণোদোয কোযলণ 

কোলযো কোলছ োত োলত নো। গমভন, তদনভজুয, তযকোচোরক, বযোনচোরক, তযকোতয 

তফলরতো, গনৌকোয ভোতঝ তোলদযলক োতদোয কথো ফলর অতথণক বোলফ োতো কযো 

মো ফো খোফোয জোতী তকছু ফো নয গকোলনো তজতন োতদো গদো মো।  

একিয বোফুন গতো বোআ, গযলভ গঘলভ একোকোয ল মোওো গকোলনো তযকোচোরকলক 

অতন মতদ ১০ িোকো তদল একিো ঠোন্ডো োতন তকলন োতদো গদন, তততন গকভন খুত 

লফন? কল্পনো কযো মো বোআ?   

ভুতোযোভ বোআ, অভযো গকঈ আেো কযলর তনলজলক গগোন গযলখ এভন োদোকো 

প্রচযয তযভোলণ কযলত োতয। মোয ফিোআ লফ গগোন োদোকো। 

এক নককায ফযফায়ীয ঘিনা 

গছোট্ট একতি ঘিনো ফতর। ঘিনোতি গকোথো গম লড়তছ তঠক ভলন গনআ। অভোলদয 

বোআলদয ভলধয অল্লো মোলদযলক তফত্তফোন ফোতনললছন তোযো এআ অভরতি কযলত 

োযলফন আনোঅল্লো। 

গকোলনো এক এরোকো এক ফযফোী তছর। তততন তছলরন খুফআ গনককোয। তকন্তু তোলক 

খুফ গফত দোন োদোকো কযলত গদখো গমত নো। মোকোত, োদোকোল তপতয এফং 
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এজোতী পযম ওোতজফ োদোকোগুলরো তততন খুফ গুরুলত্বয োলথআ তদলতন তলফ 

নপর োদোকো তদলত তোলক খুফ একিো গদখো গমত নো।     

ওআ এরোকো গম ফোজোয তছর গখোলন এক কোআ তছর। গও তছর দ্বীনদোয। তলফ 

তোয ভোলঝ চভৎকোয একতি গুণ তছর। গ প্রতততদনআ তকছু গগোত গতযফলদয জনয 

যোলখ তদত। তনতদণষ্ট একিো তযভোণ গগোত গ প্রতততদন গতফযলদযলক োদোকো কযত। 

এলত তোয গফ নুোভও ছতড়ল লড়। 

একতদক ওআ ধনী ফযফোী ভোযো মোন। তোয ভোযো মোওোয তকছু তদন য গথলক ওআ 

কোআ গগোত োদোকো কযো ফন্ধ কলয গদন। ফোআ ফোক। কী ফযোোয! এত তদন 

তদললছন। এখন গকন ফন্ধ কযলরন?    

তখন ওআ গরোকতি জোনোলরো অর যয। গ ফরর, এত তদন অতভ গম োদোকো 

কলযতছ তো অলর অতভ কতযতন। কলযলছন ওআ ফযফোী। তততনআ অভোলক প্রতততদন 

তনতদণষ্ট একিো তযভোণ গগোত োদোকো কযলত ফরলতন। িোকোিো তততন অভোলক তদল 

তদলতন। তততন এতি কোঈলক ফরলত তনললধ কলযলছন। এখন গতো তততনআ অয গফাঁলচ 

গনআ, তোআ ফররোভ।   

ঘিনোিো এখোলনআ গল। ঘিনোতি অভোলদয জনয লনক তক্ষনী। অল্লো গমন 

অভোলদযলকও তোওপীক দোন কলযন। অভোলদয তফত্তফোন বোআযো এআ অভরতি 

কযলত োলযন আনোঅল্লো। তযতচত গকোলনো কোআ, ভোছ তফলরতো, ভুতদ 

গদোকোনদোয ফো গকোলনো গোলির ভোতরলকয োলথ ওআ ফযফোীয ভলতো কথো ফলর 

তনলজলক গগোন গযলখ গতযফ তভতকনলদয ভোলঝ োদোকো কযলত োলযন। কোলযো 

োভথণ থোকলর দদতনক কযলরন। নো  প্তোল ফো ভোল তকংফো ফছলয এক দুফোয 

কযলরন। যভজোন ও ইলদয গভৌুলভ গতযফ তভতকনলদয ভোলঝ এবোলফ োদোকো 

কযলত োলযন।   

ফতণভোলন গদখো মো, অভোলদয ভোলজয কত কত গরোক ডোকলঢোক ততিল তফযোি 

ংলকয থণ ফয কলয ফহু ভোনুললয খোফোলযয অলোজন কলয থোলক, থচ ওফ 

কযোয গচল তনলজলক গগোন গযলখ এবোলফ োকোদো কযোয ভূরয অল্লোয কোলছ 

লনক লনক গফত। মো একভোি গ-আ কযলত োলয মোলক অল্লো তোওতপক দোন 

কলযন।  
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ফা াৄন ভঘভারায াবন দয়ায ঘিনা   

ী ভুতরলভ একতি ঘিনো এললছ। ঘিনোতি অভোলদয জনয লনক তক্ষনী।  
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“অফূ হুযোআযো যোতম. গথলক ফতণণত, যোূরুল্লো োল্লোল্লোহু অরোআত ওোোল্লোভ 

ফলরলছন, এক গরোক গকোলনো এক ভরুপ্রোন্তয তদল পয কযতছর। এভন ভ ঠোৎ 

গ একতি গভলঘয খলেয ভোলঝ অওোজ শুনলত ো গম, ভুলকয ফোগোলন োতন 

দোও। োলথ োলথ ওআ গভলঘয খেতি একতদলক লয মো। এফং একতি প্রস্তযভ 

বূতভলত ফৃতষ্ট ফলণণ কলয। পলর ওখোলন থোকো একতি নোরো োতনলত একদভ বলয মো। 

(এযয গআ োতন এক তদলক চরলত থোলক।) তখন গআ গরোকতি োতনয তছলন 

তছলন চরলত থোলক। এক মণোল গ গদখলত ো, এক গরোক গআ োতন তোয 

ফোগোলন তছতিল তদলে। গ ওআ গরোকতিলক তজলে কযর, গ অল্লোয ফোিো! 

অনোয নোভ তক? গরোকতি ফরর, অভোয নোভ ভুক। গ ওআ নোভতিআ ফরর মো গ 

গভলঘয খলেয ভোলঝ শুনলত গলতছলরন। তখন ফোগোলনয ভোতরক ফরর, গ 

অল্লোয ফোিো! অতন কীজনয অভোয নোভ জোনলত চোআলরন? ঈত্তলয গ ফরর, এ 

োতন গম গভলঘয, তোয ভোলঝ অতভ এ অওোজ শুনলত গলতছ গম, অনোয নোভ 

তনল ফরলছ, ভুলকয ফোগোলন োতন দোও। ফরুন গতো, এ ফোগোলন অতন এভন কী 

অভর কলযন? তখন ভোতরক ফরর, গমলতয অতন তজলে কযলছন তোআ ফরতছ, 

অতভ প্রথলভ ফোগোলন ঈৎন্ন ফ পরপরোতদয তলফ কতয। এযয এক তৃতীোং 
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পর োদোকো কলয গদআ। এক তৃতীোং পর অতভ ও অভোয তযফোয-তযজন খোআ 

এফং এক তৃতীোং ফোগোলনয তছলন খযচ কতয”। (ী ভুতরভ : ৭৩৬৩)  

ভোতরলকয গল কথোতি রক্ষনী, তততন ফরলছন, “গমলতয অতন তজলে কযলছন 

তোআ ফরতছ, অতভ প্রথলভ ফোগোলন ঈৎন্ন ফ পরপরোতদয তলফ কতয। এযয 

এক তৃতীোং পর োদোকো কলয গদআ।…” 

এ গথলক ফঝুো মো, এতি তছর তোয গগোন গনক অভর। এ ম্পলকণ তততন কোঈলক 

তকছু ফরলতন নো। এআ গরোক তজলে কযোয কোযলণআ তোলক ফরলছন। 

অভোলদয গম ফ বোআলদয ফোগোন অলছ, গক্ষতখোভোয অলছ, তোযো এ অভরতি 

কযলত োলযন। ফযফোী বোআযোও অভরতি কযলত োলযন। দদতনক মো রোব লফ 

তোয একিো ং োদোকো কলয তদলরন ফো এক োলথ গফত লর োদোকো কযলফন, 

এ ঈলিলয অরোদো কলয যোখলরন। লয এক োলথ োদোকো কযলরন।   

ফযফোী বোআযো োদোকো কযোয ঈলিলয ভোলয গকোলনো একতি তদনও তঠক কলয 

তনলত োলযন। ঈদোযণত, ভলন ভলন তঠক কলয তনলরন, প্রতত ভোলয ৩০ তোতযলখ 

তকংফো প্রতত ভোলয গল জুভোয তদন মো রোব লফ ফিো অল্লোয যোস্তো োদোকো 

কলয গদলফো। এযয গদখুন, অতন অনোয ফযফো কী তযভোণ ফযকত নুবফ 

কলযন আনোঅল্লো।       

অভোলদয চোকতযজীফী বোআযোও অভরতি কযলত োলযন। ভোতক গফতলনয একিো 

ং োদোকো কলয তদলত োলযন। গোক তযভোলণ ল্প। ভলন যোখলফন বোআ, অল্লো 

গদখলফন অনোয তদর, অতন কত িোকো োদোকো কযলফন, তো তততন গদখলফন নো। 

তোআ ল্প ল্প মো-আ গোক তো-আ গগোলন োদোকো কলয তদন এফং তনতভত কযোয 

গচষ্টো করুন। কোযণ, গম অভর তনতভত কযো  তো তযভোলণ ল্প লরও অল্লোয 

কোলছ তোয ভূরয লনক গফত।   

অল্লো তোঅরো অভোলদয ফোআলক অভরগুলরো কযোয তোওতপক দোন করুন 

অভীন। 
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শু-াবে ও াকাভাকৄক োফায দওয়া  

জীফ জন্তু, শু-োতখ, গোকোভোকড় আতযোতদয জনয খোফোয ও োনীলয ফযফস্থো কযো। 

তোলদয গথলক কষ্ট দূয কযো। এতিও খুফআ গুরুত্বূণণ একতি গগোন গনক অভর। 

কযকযযলক োতন োন কযোলনোয ওতরো এক গফযো নোযীয জোন্নোলত চলর মোওোয 

োতদতি গক নো জোলন? 

োতদতিয গলল এললছ, 

  فشنس هللا له فؼفس له

অল্লো তোয এআ অভরতিয কদয কলযন এফং (এয ওতরো) তোলক ক্ষভো কলয 

গদন।     

োোফীগণ ফরলরন, 

 
ا
  ؟ ًازطىى هللا ئن لىا في البهائم أحسا

গ অল্লোয যরূ! শুলদয (প্রতত দো গদখোলর গ) গক্ষলিও তক অভোলদয 

োওোফ অলছ?  

তততন ফরলরন, 

 في مل لبٍد زطبت أحس

প্রতততি প্রোণীয গক্ষলিআ োওোফ অলছ। (ী ফখুোযী : ৬০০৯; ী ভুতরভ : 

২২৪৪) 

একিয বোফুন গতো, একতি কযকযযলক োতন োন কযোলনোয ুযষ্কোয মতদ অল্লোয কোলছ 

এআ  তোলর অতন মতদ গকোলনো ভুরভোনলক োতন োন কযোন, তোলক তোয 

ছলিয তকছ ুঅোয কযোন তোলর এয ুযষ্কোয কত ফড় লফ?  

অয গআ ভুরভোন মতদ ো গকোলনো থতশু , গতযফ এততভ গকোলনো ফোরক 

ফো ফোতরকো  ফো গনককোয বোফী গকোলনো নোযী ফো ুরুল । তকংফো তততন মতদ 

বোফী গকোলনো োলপজ ন ফো অলরভ ন ফো অনোযআ গকোলনো তনকিোত্মী ন 
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তকংফো অনোয তনলজয বোআ ন, গফোন ন, ভো ন, ফোফো ন তোলর এয ুযষ্কোয 

কত ফড় লফ? কল্পনো কযো মো বোআ?      

অভোলদয ভোলজ কত কত ভুরভোন অলছ, মোযো শুধু বোলফয কোযলণ তঠকভত 

দ্বীলনয ওয চরলত োলয নো। তোলদযলক মতদ একিয োতো কযো মো তোযো গম 

কত খুত ন! গতযফ ভোনুললয ভন ঈদোয , তোযো ল্পলতআ লনক খুত । তোআ 

এ অভরতিযও অভযো আততভোভ কযোয গচষ্টো কতয আনোঅল্লো। অল্লো তোঅরো 

অভোলদযলক তোওতপক দোন কলযন অভীন।  

এক ভুাবিৄয ঘিনা 

গছোট্ট একতি ঘিনো ভলন ড়র। লনক অলগ লড়তছরোভ।  

এক ভুোতিলয আতন্তকোলরয য স্বলে তোাঁয এক ছোি তোাঁয ফস্থো ম্পলকণ তজলে 

কযলর তততন ঈত্তয গদন, অল্লো তোঅরো খুফআ গছোট্ট একতি অভলরয ওতরো 

অভোলক ক্ষভো কলয তদললছন। মো অতভ কল্পনোও কতযতন। কী গআ অভর, তজলে 

কযলর ফরলরন, একতদন তরখতছরোভ। তরখোয ভোঝখোলন একফোয গদোোত গথলক 

করভ গফয কলয গম-আ তরখলত মোফ ভতন গদতখ, একতি ভোতছ ঈলড় এল করলভয 

ভোথো ফর এফং দ্রুত কোতর চযলত শুরু কযর। বোফরোভ, ভোতছতি লতো 

তোতত। তোআ একিয ভ গদতয কযরোভ। ভোতছতি তনজ গথলক চলর গগলর অফোয 

তরখলত শুরু কযরোভ। গছোট্ট এআ অভরতিয ওতরো অল্লো অভোলক ক্ষভো কলয 

তদললছন।    

ভুতোযোভ বোআ, অল্লোয কোলছ অলর ফ অভরআ ভোন। গছোি-ফড় নোআ। ফআ 

গছোি। অভোলদয কোলছ গকোলনো অভর মত ফড়আ গোক অল্লোয কোলছ ফআ গছোি। 

অল্লোয কোলছ গকোলনো অভর ফড়  তখনআ মখন তো একভোি তোাঁয জনয কযো 

। ফোযত তো গছোি লরও অল্লোয কোলছ তো গছোি নো।  

এজনয বোআ, গছোি অভরগুলরোয প্রতত অযও গফত আততভোভ কযো ঈতচত। কোযণ, 

গছোি অভলরয ভলধয তোনও তোতন কযোয গচষ্টো কলয নো। ফো কযোয ুলমোগ ো 

নো। গছোি অভর গকঈ দুতনোতফ স্বোলথণ কলয নো। তোআ এভন অভলরয কদয অল্লোয 

কোলছ লনক গফলড় মো। 
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 াৄন অবাফী ঋর্গ্রস্তৄদয ঋর্ বযৄাধ কৄয দওয়া  

০৩ : ফোযত ের তকন্তু ঋণগ্রস্ত, গগোলন এভন বোআলদয ঋণ তযলোধ কলয 

গদওো। এ অভরতিও অভোলদয তফত্তফোন বোআলযো কযলত োলযন। গকোলনো ভুতদ 

গদোকোলন তগল গখোন গথলক মোযো মোযো ফোতক গন তোলদয ভধয লত বোফী এক 

দুজলনয ঋণ গোধ কলয তদলরন। ুলযোিো ফো অংতক। গদোকোতনলক ফরলরন, তততন 

গমন ওআ ফযতিলক নো ফলরন।      

এ অভরগুলরো গম কত ভূরযফোন, তো এ দুতনো গথলক অভযো কল্পনোও কযলত 

োযফ নো। যকোলরআ ফুঝো মোলফ, গছোি গছোি এফ অভলরয কত গম ভূরয!  

ইভাভ ইফনরু ভুফাযক য. এয ঘিনা   

আভোভ আফনুর ভুফোযক য. এয জীফনীলত এভন একতি ঘিনো এললছ। তোাঁয এক 

ছোি তনতভত তোাঁয দযল োতজয ত। একফোয তততন ওআ ছোিলক দযল নো গদলখ 

ঈতস্থত গরোকলদযলক তজলে কযলরন, গ গকোথো? তোযো জোনোর, গ এক 

গরোক গথলক ঋণ তনলতছর। লয মথোভল তো তদলত োলযতন। তোআ ওআ গরোক 

তোলক অিলক গযলখলছ।   

দয গল লর তততন খফয তনল ওআ োওনোদোলযয কোলছ মোন। এফং ুলযো ঋণ 

তযলোধ কলয গদন। ওআ গরোকলক ফলরন, এতি কোঈলক ফরলফ নো।   

য তদন ওআ ছোি দযল োতজয। আভোভ আফনুর ভুফোযক য. তজলে কযলরন, এত 

তদন গকোথো তছলর? বোফিো এভন গমন তকছুআ জোলনন নো। গ ুলযো ঘিনো ফরর। 

গলল ফরর, অল্লোয গকোন এক ফোিো গমন ঋণগুলরো তযলোধ কলয তদললছন। 

তোআ ছুলি অলত গলযতছ অরোদুতরল্লো। 

ঘিনোতিলত অভোলদয জনয লনক তক্ষো যললছ। অল্লো তোঅরো গমন 

অভোলদযলকও তোওতপক দোন কলযন অভীন।  

এবতভ, বফধফা ও অায় ফয়স্ক নাযী-ুযুলৄক ায়তা কযা  

০৪ :  ভোলজয এততভ, তফধফো এফং বোফী ফস্ক গরোকলদযলক অতথণক বোলফ 

োতো কযো। তফলল কলয এভন ফৃদ্ধ নোযী-ুরুললক অতথণকবোলফ োতো কযো 
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মোলদযলক তোলদয ন্তোনযো গতভন একিো মত্ন কলয নো। অভোলদয ভোলজ এভন 

ভোনুললয গতো বোফ গনআ। 

ফবদদ ভুরভানৄদযৄক এফং তাৄদয বযফায-বযজনৄক ায়তা কযা 

০৫ :  নযোবোলফ ফতি ভুরভোন বোআলফোনলদয ভুতিয জনয গচষ্টো কযো। এ কোলজ 

থণ ফয কযো। তোলদয তযফোয-তযজনলক অতথণক বোলফ োতো কযো।  

একাকী থাকাকাৄর নপর নাভাজ া  

০৬ : তনলজয ঘলয তকংফো নয গকোথোও একোকী থোকোকোলর নপর নোভোজ ড়ো। 

তফলল কলয গল যোলত।  

ল যাৄত উঠৄত না াযৄর কভৄক্ষ শুৄয় শুৄয়ই ইৄস্ত পায া 

০৭ : গল যোলত নোভোম ড়লত নো োযলর ন্তত তফছোনো শুল শুলআ তকছুক্ষণ 

আলস্তগপোয ড়ো। 

ফ ভয় কাৄনা না কাৄনা বমবকয কযৄত থাকা  

০৮ : ফ ভ গকোলনো নো গকোলনো তমতকয কযলত থোকো। কখলনো গঠোাঁি নোতড়ল, 

কখলনো গঠোাঁি ফন্ধ গযলখ, ভলন ভলন। ফো ফস্থো। োাঁিো ফস্থো। ভতজলদ নোভোলময 

লক্ষো ফল অলছন তখন। গকোথোও দোাঁতড়ল কোলযো জনয লক্ষো কযলছন 

তখন। গোতড়লত কলয গকোথোও মোলেন তখন।  

গম গকোলনো তমতকযআ কযো মো। োধোযণবোলফ আতস্তগপোয ও দরুুদ গফত গফত ড়ো 

মো। তলফ লমণোদলয ূলফণ ও মূণোলস্তয ূলফণ তোফীলয ফোকযগুলরো গফত গফত 

ড়ো চোআ। ুফোনোল্লো, ুফোনোল্লোত ওো তফোভতদত, ুফোনোল্লোত ওোর 

োভদুতরল্লোত ওো রো আরোো আল্লোল্লোহু ওোল্লোহু অকফোয।     

অভোলদয অমকোয পোআলরয গলল তকংফো gazwa.net এ প্রকোতত ‘কোর 

ন্ধযোয ভোনূন তমতকয’ [http://gazwah.net/?p=25686] নোলভয গছোট্ট 

গযোরোতিয গলল জ ফোযতি তমতকয তলযোনোলভ গম তমতকযগুলরো যললছ, অভযো 

মতদ যোত তদন তভতরল এ তমতকযগুলরো ১০০ ফোয কলয ফোয ফোয লড় তনলত োতয 
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তোলর এতি অভোলদয জনয লনক ফড় একতি অভর লফ আনোঅল্লো। ফগুলরো 

নো োযলর কভলক্ষ গম তমতকযগুলরো ১০০ ফোয ড়োয কথো ফরো ললছ ওগুলরো 

১০০ ফোয অয নযগুলরো গম কফোয োযো মো, লড় তনলত োতয আনোঅল্লো।  

অন্তৄযয ইফাদৄতয বযভার্ ফাান  

এখোলন তততযি একতি কথো ফতর বোআ, অভযো অভোলদয ন্তলযয আফোদলতয 

তযভোণ মত োতয, ফোড়োলনোয গচষ্টো কতয। অযতফলত মোলক ফলর,  عبادة القلب 

োোতফলদয ভমণোদোয লনক কোযলণয ভলধয নযতভ একতি কোযণ র, তোলদয 

আফোদোতযর কোরফ ফো ন্তলযয আফোদলতয তযভোণ লনক গফত তছর।    

আফোদোতযর কোরফ ফো ন্তলযয আফোদলতয তোতরকো অলফ, অল্লো ও তোাঁয যোুর 

োল্লোল্লোহু অরোআত ওো োল্লোলভয প্রতত এফং তোাঁলদয গছোি ফড় প্রতততি তনলদণ ও 

ুন্নোয প্রতত ীভোীন ভব্বত ও বোলরোফোো। গছোি ফড় প্রতততি কোজ একভোি 

অল্লোয জনয কযো। অল্লোয প্রতততি পোোরোয প্রতত তোরীভ ও গযমো-

অত্মভণণ ও ন্তুষ্ট তচলত্ত গভলন গনো। োরোভোলত কোরফ ফো হৃদলয স্বেতো। 

গোকয। আছোয ফো তনলজয ওয নযলক প্রোধোনয গদওো। গম গকোলনো গনক অভলরয 

কথো গোনোয লে লে তো কযোয তনত কলয গপরো। ফোযত তো মত কতঠনআ গোক।   

এখোলন কলকিো নভুনো ফররোভ ভোি। এভন অযও মো মো কোরলফয অভর অলছ 

ফআ গগোন গনক অভলরয তোতরকো অলফ। অল্লো তোঅরো অভোলদযলক 

তোওতপক দোন কলযন। অভীন।  

বনজণ ৄন আল্লায কথা স্মযর্ কৄয িাৄেয াবন পরা    

০৯ :  প্রতততদন ন্তত একফোয তনলজয তীত গুনোলয কথো স্মযণ কলয এফং 

অল্লোয ংখয গনোভলতয কথো, োোোত গআ গনোভলতয মথোমথ গোকয 

অদো কযলত নো োযোয কথো তচন্তো কলয গচোখ গথলক এক দু’গপোাঁিো শ্রু গপরো। 

অল্লোয কথো ভলন কলয তনজণলন কোাঁদো লনক ফড় একতি অভর। 
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বযভাৄর্ অল্প ৄরও  বীয ভনৄমা  কাৄয কুযআন তরাওয়াত 

কযা 

১০ : তযভোলণ ল্প লরও প্রতততদন তকছু ভ লথণয প্রতত রক্ষয কলয গবীয 

ভনলমোগ কোলয কযযঅন গতরোওোত কযো। 

কর ভুরভাৄনয জনয প্রার্ েুৄর দায়া কযা   

১১ : গদোো কযো। তনলজয জনয এফং দুতনোয কর ভুরভোন বোআলফোনলদয জনয 

প্রোণ খুলর গদোো কযো।  

নপর যামা যাো  

১২ : নপর গযোমো যোখো। প্রতত গোভফোয ও ফৃঃতত ফোয এফং অযতফ ভোলয 

ভোঝোভোতঝ ততন তদন। 

এখোলন শুধু তকছু নভুনো গ কযরোভ। অভযো তনলজযো এভন অযও লনক গগোন 

গনক অভলরয তোতরকো কলয তনলত োতয।  

ভূরযফান একবি ফার্ী এফং একবি দায়া 

ফললল মযত অব্দুল্লো তফন ভোঈদ যোতম. এয খুফআ ভূরযফোন একতি ফোণী এফং 

োতদল অো একতি গদোো ফলরআ কথো গল কযতছ। গদোোতি অভযো ফ ভ 

ড়োয গচষ্টো কযফ আনোঅল্লো।  

মযত অব্দুল্লো তফন ভোঈদ যোতম. ফরলতন, 

املخلص لسبه ماَلاش ي على السمل ال حظمع خطىاجه ولنً جسي آثازه . حامع 

 ٢٠٣العلىم والحنم : 

“আখরোলয োলথ অভরকোযীয দষৃ্টোন্ত র এভন, গমভন গকঈ ফোতরয ওয তদল 

গাঁলি মো। তোয োলয ছো গতো গদখো মো তকন্তু অওোজ শুনো মো 

নো”।(জোতভঈর ঈরূতভ ওোর তকোভ : ৩০২) 
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ا
 ِمً َعَلِهَيِتي، َواْحَعَل َعَلِهَيِتي َصاِلَحت

ا
ْيرا

َ
ُهمه اْحَعْل َطِسْيَسِحي خ

ه
لل
َ
 ا

“গ অল্লো, অভোয অবযন্তযীণ ফস্থো ফোতযক ফস্থোয গচলও বোলরো কলয তদন 

এফং অভোয ফোতযক ফস্থোও তঠক কলয তদন”। (জোলভ োগীয : ৬১৬১)   

অজ কথো এখোলনআ গল কযতছ। অল্লো তোঅরো অভোলদয ফোআলক কথোগুলরোয 

ওয অভর কযোয তোওতপক দোন কলযন।  

অল্লো তোঅরো অভোলদয ফোআলক তোাঁয দীলনয জনয কফুর কলযন, োোদোত মণন্ত 

তজোদ ও তকতোলরয লথ তফচর থোকোয তোওতপক দোন কলযন এফং অভোলদয 

ফোআলক লফণোচ্চ জোন্নোত জোন্নোতযর তপযদোঈ নীফ কলযন অভীন। 

 وصلى هللا حعالى على خير خلقه دمحم وآله وأصحابه أحمعين

 وآخسدعىاها أن الحمد هلل زب العاَلين

  

************** 

 

 


